Umowa o dzieło i przeniesienie praw autorskich
zawarta w Gdyni w dniu 19 maja 2007 r. pomiędzy:
„Film Media” SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bohaterów Westerplatte 10, wpisaną do Krajowego Rejestru Handlowego pod nr 802283,
reprezentowaną przez:
Aldonę Jodłowską - członka zarządu,
Adama Czerwińskiego - prokurenta,
zwaną dalej Zamawiającym,
a
Arturem Nadolskim, zam. w Gdyni przy ul. Śląskiej 23/2A, legitymującym sie dowodem osobistym seria DD nr 283430,
zwanym dalej Autorem,
o następującej treści:
§ 1
1.	Autor oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie tworzenia scenariuszy filmów reklamowych.
2.	Zamawiający oświadcza, iż w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zajmuje się produkcją filmów reklamowych w formacie telewizyjnym o wysokim standardzie wykonawczym.
3.	Autor oświadcza, iż przystępując do zawarcia niniejszej umowy, zapoznał się wcześniej ze scenariuszami zamówionymi przez Zamawiającego od innych autorów i oświadcza, że na mocy niniejszej umowy stworzy scenariusz filmu reklamowego odpowiadający swoim standardem normom jakościowym uznawanym przez Zamawiającego, przy zachowaniu staranności wymaganej dla tworzenia tego rodzaju dzieł.
§ 2
1.	Na mocy niniejszej umowy Autor zobowiązuje się stworzyć scenariusz filmu reklamowego (dalej w umowie ,,Scenariusz”) pod tytułem ,,Maxi jest max”.
2.	Autor przekaże Zamawiającemu scenariusz w wersji drukowanej oraz w formacie CD (każdy w dwóch egzemplarzach) w terminie 30 dni od dnia przekazania Autorowi przez Zamawiającego niezbędnych informacji dotyczących właściwości reklamowanego przedmiotu.
§ 3
1.	Autor oświadcza, że stworzy Scenariusz: 
1)	samodzielnie;
2)	o charakterze indywidualnym;
3)	bez wad prawnych;
4)	nienaruszający praw osób trzecich.
2.	Autor ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych Scenariusza.
§ 4
Scenariusz, o którym mowa w § 2 umowy, powinien zawierać: 
a)	co najmniej 250 znaków graficznych,
b)	dokładny opis zdarzeń, postaci i ich zachowań, ewentualnego dialogu/monologu postaci,
c)	pozostałą treść opisową umożliwiającą Zamawiającemu wykonanie filmu reklamowego na podstawie Scenariusza.
§ 5
1.	Autor zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Scenariusza na następujących polach eksploatacji:
1)	zwielokrotnianie;
2)	utrwalanie;
3)	użyczenie i najem egzemplarzy scenariusza;
4)	publiczne wykonywanie;
5)	wyświetlanie;
6)	odtwarzanie;
7)	nadawanie w telewizji.
2.	Przeniesienie praw autorskich do Scenariusza nastąpi w dniu przyjęcia Scenariusza przez Zamawiającego, zgodnie z § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
§ 6
1.	Zamawiający zobowiązuje się przyjąć Scenariusz lub odmówić jego przyjęcia w terminie 7 dni od dnia jego dostarczenia przez Autora.
2.	W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że Scenariusz zawiera wady o charakterze jakościowym, niezgodne z zobowiązaniem Autora, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy, Zamawiający wezwie Autora na piśmie do usunięcia ww. wad w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania Autorowi.
§ 7
1.	Autor otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie z tytułu stworzenia oraz dostarczenia Zamawiającemu Scenariusza w kwocie 27.500 zł (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych).
2.	Kwota z ust. 1 obejmuje także wynagrodzenie Autora za przeniesienie praw autorskich do Scenariusza.
3.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przekazane Autorowi w terminie 7 dni od dnia przekazania Scenariusza Zamawiającemu, z zastrzeżeniem § 7 ust. 4 umowy, na rachunek bankowy WBK nr 1298485300001111129834.
4.	W sytuacji, o której mowa w § 6 ust. 2 umowy, Zamawiający przekaże Autorowi wynagrodzenie po usunięciu przez niego wad jakościowych Scenariusza.
§ 8
1.	W razie niedostarczenia Scenariusza Zamawiającemu w terminie z § 2 ust. 2 umowy Autor będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 umowy, za każdy dzień zwłoki.
2.	W przypadku braku zapłaty Autorowi wynagrodzenia z § 7 umowy w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 3 umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 4 umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Autora odsetek umownych w wysokości 2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
§ 9
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w brzmieniu obowiązującym w dacie podpisania niniejszej umowy.
§ 10
Strony ustalają jako sąd właściwy do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów wynikających z niniejszej umowy sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Zamawiający	Autor

